
 

 

 

 מגייס ישראל צעירים יזמים ארגון
 דרושים סטודנטים/ות להנחיית קבוצות יזמים של בני נוער

 במסגרת ההתנסות המעשית של החוג לשירותי אנוש בהיקף של 6 נקודות

 טכניים פרטים

 הינם הקבוצה עם המפגשים <
 מפגש כל אורך ,שבועיים

 .כשעתיים

 02-15 בין משתתפים קבוצה בכל <

  מנחים. 3-2ו ט׳-ח' כתה תלמידי

 אוקטובר) שנתית הינה התכנית <
 המשתתפים במהלכה (,יוני עד

 של רוחביים אירועים 4-ב חלק יקחו
 .הארגון

 יעברו המנחים ,וחצי לחודש אחת <

 ע״י שתבוצע מקצועית הכשרה
 עוץי הדרכה, .הארגון מטעם מנהל

 אורך לכל יסופקו שוטף וליווי
 .השנה

 נוער בני המעודד רווח מטרות ללא ארגון הינו ,לאומי של מיסודו - ישראל צעירים יזמים ארגון
 תחת עלופו בישראל שנה 20-כ קיים הארגון .עסקית והתנסות כלכלית עשייה ,עצמאית לחשיבה

 .Worldwide JA יוקרתיה בינלאומיה גג ארגון

 .בדרום הבדואית לפזורה ועד הרחוק מהצפון - הארץ רחבי בכל קבוצות 200-כ שנה בכל מפעיל ישראל״ צעירים ״יזמים ארגון
 דרך למציאות רעיון והופכים עסקית חברה מיני בהקמת מתנסים נוער בני קבוצות במסגרתה תוכנית הינה עסקים" "עושים

 על תתמודד הארצית בתחרות הזוכה הקבוצה ותחרויות. מכירות בירידי והשתתפות ומכירה שיווק ייצור, שוק, סקרי הון, גיוס
 בחו"ל. הארגון של העולמית בתחרות המדינה ייצוג
 .ותחרותית אתית וירהובא ,והיזמות העסקים בעולם התנסות כדי תוך לימוד :אחד הוא החזון הקבוצות בכל

 דור ופיתוח בחינוך מרכזי ערך רואים אשר ,עסקיים ושותפים מתנדבים של עצום מערך מפעיל ישראל״ צעירים ״יזמים ארגון

 ,היזמות בתחומי שלהם סיוןיומהנ מהידע ותורמים התלמידים את פוגשים המתנדבים .ישראל במדינת היזמים של העתיד

  .ועוד ניהול ,בעיות פתרון ,יצירתית חשיבה ,פרזנטציה בניית ,עסקית תכנית כתיבת ,נטוורקינג ,מכירות ,שיווק ,כלכלה

 בתוכנית מנחה להיות
 ומובילים שבועב מידי הקבוצה עם נפגשים המנחים עסקיים. ומנטורים סטודנטים מלווה, הממור מורכב הנחייה צוות

 התכנית. שלבי פי על בתהליך אותה
אישית מבחינה והן מקצועית מבחינה הן הקבוצה הנחייתו הובלת 

לחיקוי ומודל דמות 

זמנים בלוחות ועמידה קטהפרוי ניהול 

 מזה לי יוצא מה
6 ציון עם זכות נקודות 

תיאורטי קורס במקום ביזמות בשטח מעשית התנסות 

החיים לקורות משמעותי תעסוקתי ניסיון 

שונות וחברות בארגונים מפתח לאנשי חשיפה 

אישית ודוגמא בישראל היזמים של הבא הדור פיתוח חברתית: שליחות 

ומקצועיות אישיות מיומנויות פיתוח 

ועוד אפקטיבית פרזנטציה יצירתית, חשיבה ניהול, כגון שונים בתחומים והתמקצעות מיזם בהקמת ניסיון 

החיים! לכל משמעותית חוויה 
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 מגורים ואזור הלימודים מערכת העדפותיו, פי על נעשה הסטודנט שיבוץ
 

 ויהודי( ערבי )מגזר שונים מאפיינים בעלי ספר בתי קיימים
 מובטחת!!!!! ומשמעותית מהנה חוויה

  zamim.org.ilsari.schiffer@ya 3488989-050 ישראל צעירים יזמים חיפה, אזור מנהלת -שיפר שרי לפרטים:

 

mailto:sari.schiffer@yazamim.org.il

